
  

З Б А РАЗ Ь К А  М І С Ь К А  РА Д А
Т Е Р Н О П І Л ЬС Ь КО Ї  О БЛ АС Т І

V I I  С К Л И К А Н Н Я
Ш І С Т Н А Д Ц Я Т А   С Е С І Я

 РІШЕННЯ

№ VII/16/2                                                                                             від 31 травня 2017 року

Про затвердження угоди 
 про співпрацю

З  метою  налагодження  співпраці  між  Управлінням  освіти,  молоді  та  спорту 

Збаразької  районної  державної  адміністрації  та  Збаразькою міською радою в 

діяльності, що  спрямована на  підтримку обдарованих та талановитих учнів 3-

11 класів загальноосвітніх  шкіл  м.Збаража, керуючись   Законом України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, та враховуючи пропозиції депутатів міської 

ради міська рада

                                                            ВИРІШИЛА:

1.Затвердити  Угоду   про  співпрацю  між  Збаразькою  міською  радою  та 

Управлінням  освіти,  молоді  та  спорту   Збаразької  районної  державної 

адміністрації  (додається).

Міський голова Збаража                                                                         Р.С. Полікровський 



Угода про співпрацю
Збаразької міської ради 

та Управління освіти, молоді та спорту Збаразької РДА 

“___”____________ 2017р.                                                                                          м.Збараж

Збаразька  міська  рада,  в  особі  Збаразького  міського  голови  Полікровського  Романа 
Степановича,   що діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” з 
однієї сторони, та Управління освіти, молоді та спорту  Збаразької  РДА, в особі начальника 
управління Демах Світлана Степанівна, що діє на підставі Положення , з іншої сторони (далі 
- Сторони), уклали цю Угоду про наступне.

1. Предмет та мета Угоди

1.1.     Предметом і метою Угоди є спільна діяльність, спрямована на  підтримку обдарованих 
та  талановитих  учнів  3-11  класів  загальноосвітніх   шкіл   м.Збаража   стимулювання  їх 
творчості та засвідчення їх особистих досягнень. 

                                                              2. Обов’язки сторін.

2.1.Управління освіти, молоді та спорту  Збаразької  РДА  зобов’язується: 
2.1.1.  Організувати  роботи  з  розгляду,  відбору  та  висунення  кандидатів  на  преміювання 
міською  радою. 
2.1.2.  Щорічно  подавати  до  01  травня  поточного  року   у  виконавчий  комітет  Збаразької 
міської ради кандидатури учнів для призначення премій  шляхом подання листа – клопотання 
щодо призначення премій. В 2017р. кандидатури учнів подаються у виконавчий комітет до 
01.08.2017р.    
   До листа – клопотання про призначення премій додати такі документи:
- розгорнута характеристика учня-кандидата на призначення премії  за підписом керівника 
навчального  закладу,  де  навчається  кандидат,  з  обов’язковою  інформацією  про  учня: 
прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, домашня адреса, телефон;
- копія свідоцтва про народження або копія паспорта учня;
- копії дипломів, грамот (тощо) , які засвідчують перемогу учня-кандидата на премію. 
2.1.3  Виплатити  згідно  рішень  виконавчого  комітету  Збаразької  міської  ради  премії  (не 
пізніше 5 днів) учням загальноосвітніх шкіл м.Збаража відповідно до отриманих бюджетних 
асигнувань від Збаразької районної ради щодо преміювання учнів, а також після вручення 
міським головою та/або представником міської ради сертифікатів міської премії.
2.1.4 Сприяти Збаразькій міській раді щодо виконання умов даної Угоди.  

2.2. Обов’язки Збаразької міської ради .
2.2.1  Виконавчий  комітет  Збаразької  міської  ради  зобов'язується  розглянути  подані 
Управлінням освіти, молоді та спорту  Збаразької  РДА листи-клопотання про призначення 
премії та прийняти рішення щодо преміювання учнів-призерів олімпіад (конкурсів) (в разі 
передбачення в міському бюджеті коштів щодо надання субвенцій Збаразькому районному 
бюджету  для  преміювання  учнів-призерів  олімпіад  (конкурсів)  та  укладання  угоди  із 
Збаразькою районною радою з приводу надання субвенцій для преміювання даних учнів).
2.2.3 Виготовити сертифікати міської премії та в подальшому  вручити призерам олімпіад 
(конкурсів).
2.2.4 Сприяти Управлінню освіти, молоді та спорту  Збаразької  РДА щодо виконання умов 
даної Угоди
  

                                                           3. Принципи співпраці 



3.1.  Сторони,  які  домовляються  за цією Угодою, беруть  на  себе  зобов’язання співпраці  у 
напрямку, визначеному п.1.1. цієї Угоди. 
3.2.Сторони  оперативно  та  комплексно  використовують  можливості,  сили  і  засоби  при 
виконанні взаємопов’язаних завдань у межах своєї компетенції,  наданих прав і обов’язків, 
взаємно і своєчасно обмінюються інформацією з питань співробітництва. 
 3.3.   Сторони,  що  домовляються,  зобов’язуються  розглядати  одна  іншу  на  умовах 
рівноправного партнерства, створюючи сприятливі умови для співробітництва
3.4.. Ця Угода не впливає на зобов’язання Сторін за їх договірними відносинами з іншими 
юридичними та фізичними особами. 
                                                                       4. Термін дії Угоди.
4.1.  Дана  Угода  укладена  терміном  на  один  рік  та  діє  з  моменту  її  підписання.
4.2. Угода  продовжується на наступний рік після настання дати закінчення терміну дії, якщо 
жодна зі Сторін за 10 робочих днів до цієї дати не проінформувала іншу Сторону письмово 
про своє  бажання припинити дію Угоди.  Угода так  само пролонгується  і  на  всі  наступні 
періоди. 
                                                       5. Підстави припинення дії Угоди.
5.1.  Дія  Угоди  припиняється  по  закінченню  терміну,  а  також  за  згодою  сторін.
5.2.  Угода може бути розірвана в  односторонньому порядку,  якщо сторони не  виконують 
обов’язки  за  Угодою.
5.3. У разі розірвання Угоди в односторонньому порядку одна із сторін – ініціатор розірвання 
Угоди – попереджає іншу сторону про дострокове припинення дії угоди.
                                                      6. Відповідальність сторін.
6.1. Сторони несуть відповідальність щодо Угоди у відповідності з чинним законодавством. 
                                    7. Порядок розгляду спірних питань. Інші положення. 
7.1. Усі спірні питання і суперечності щодо даної Угоди вирішуються шляхом переговорів.
7.2.  Угода  складена  в  двох  екземплярах,  кожен  з  яких  є  рівноправним.  
7.3.  Будь-які  зміни чи доповнення до Угоди дійсні,  якщо вони погоджені  Сторонами,  що 
уклали дану Угоду.
7.4  Вручення  сертифікатів  міської  премії  здійснюється  міським  головою  та/або 
представником міської ради в урочистій обстановці (свято останнього дзвінка, свято першого 
дзівнка, тощо). 

АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
Збаразька міська рада 
47302 вул.Б.Хмельницького,4 м.Збараж
Тернопільської області
тел.0355021412
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Міський голова Збаража

______________________ Р.С.Полікровський
                        (підпис)

М.П.
“____”_____________ 2017р.

Управління  освіти,  молоді  та  спорту 
Збаразької РДА
47302  м-н  І.Франка,1  м.Збараж 
Тернопільської області  
тел.___________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Начальник  Управління  освіти,  молоді  та 
спорту Збаразької РДА
______________________ С.С.Демах
                                  (підпис)

М.П.
“____”______________ 2017р.
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